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Manifestació pel treball digne amb
drets, el 6 d’octubre, a les 18 hores,
a Barcelona
Amb el lema “Treball digne amb drets”, i en el marc de la Jornada Mundial
pel Treball Digne que se celebra el 7 d’octubre, s’ha convocat una manifestació, a Barcelona, el proper 6 d’octubre, a les 18 hores. La convocatòria sorgeix de CCOO de Catalunya conjuntament amb UGT i USOC, els
tres sindicats membres de la Confederació Europea de Sindicats. També
estan cridades a participar-hi les entitats i organitzacions que conformen
la Plataforma per una Catalunya Social.
La manifestació s’iniciarà davant de la patronal catalana, Foment del Treball, baixarà per Via Laietana per acabar davant l’estàtua d’Antonio López,
just per denunciar l’elogi a la figura d’aquest personatge, primer Marquès
de Comillas, que es va enriquir amb el tràfic d’esclaus i per reclamar
l’eliminació de l’estàtua de l’esclavista i el canvi de nom de la plaça.

La cooperació sindical internacional, protagonista
del 7 d’octubre
El 7 d’octubre, Dia Mundial del Treball Digne,
CCOO de Catalunya vol que la cooperació sindical
internacional sigui la protagonista sobre la base
del compromís i la solidaritat. En aquest sentit, la
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya,
juntament amb la Fundació Josep Comaposada
d’UGT, instal·laran una exposició a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, entre les 10.30 i les 13 h, on
s’aprofitarà per informar i distribuir entre la ciutadania els materials de la campanya, de la qual
forma part l’exposició que té el treball digne de fil
conductor. Durant el matí, algunes persones destacades de l’esfera cultural, institucional o política

respondran totes les preguntes que se’ls
vulguin fer, entre d’altres què és el treball
digne, on existeix, com hauria de ser, com
es pot lluitar perquè tothom en gaudeixi, etc.
Si teniu un moment, us convidem a passar
per la plaça de Sant Jaume i aportar el vostre
granet de sorra solidari.
Finalment cal destacar també que a les 12
hores i a Lloret de Mar tindrà lloc una manifestació amb motiu del Dia Mundial del Treball
Digne, convocada per CCOO, UGT i USOC. La
mobilització començarà davant Marina Sand
(abans Selva Mar).

editorial
Sortim al carrer pel
treball digne
La data del 7 d’octubre és la que va acordar
la Confederació Sindical Internacional per reivindicar el treball digne a tot el món. Per això,
el nostre sindicat organitza actes reivindicatius al voltant d’aquesta jornada.
Aquest any hem volgut evidenciar la situació
d’atur, precarietat, desigualtats i explotació
laboral que es dóna al nostre país. La crisi
i les polítiques d’austeritat aplicades pels diferents governs sota les directrius de la Unió
Europea són les responsables de l’increment
de les desigualtats i l’exclusió social, i han fet
créixer la pobresa també entre la gent que
treballa.
Per això, el 6 d’octubre
ens manifestarem a Barcelona pel treball digne
i amb drets, perquè la
pobresa, la precarietat
i l’explotació laboral no
són només realitats de
països llunyans, sinó que
estan ben presents a
casa nostra.

Assemblea de delegats i delegades de CCOO de Catalunya,
el 19 d’octubre, a Sant Adrià
El dimecres 19 d’octubre, els delegats i delegades de CCOO de Catalunya teniu una
cita important. Aquest dia tindrà lloc una
assemblea de delegats i delegades que se
celebrarà al poliesportiu Marina Besòs de
Sant Adrià de Besòs, a partir de les 10 hores.

L’assemblea tindrà lloc en el marc del procés
congressual de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya i s’hi tractaran, entre d’altres, temes
com les eleccions sindicals, la campanya “Vaga
no és delicte”, l’acció sindical a l’empresa o la
solidaritat internacional entre els treballadors.

L’assemblea vol ser un pas més en el
procés de forta participació iniciat amb
l’Assemblea sindical oberta i la Conferència de Dones i Homes, i vol tenir la seva
continuïtat en el procés congressual, que ja
està en marxa.

www.ccoo.cat
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Coma-ruga acull avui i demà la XIV
Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya organitza la XIV Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas, una escola de formació dirigida per joves i per a joves. Serà una trobada de dos dies,
avui divendres i demà dissabte, on s’analitzarà
què pensen els joves sindicalistes de la seva
organització i contribució dins el sindicat. Es
durà a terme a Coma-ruga (el Baix Penedès).
Aquest any l’escola porta per títol “La teva força, la nostra energia”, i el tema principal és com
es volen organitzar els joves dins del sindicat,
és a dir, quin seria el model ideal d’organització
sindical que haurien d’interioritzar els joves,
així com quines són les opcions més adients
per arribar al jovent de la societat actual. Un
jovent que avui en dia continua sent el col·lectiu
més afectat per la falta de feina, fet al qual s’ha
d’afegir que un cop aconsegueixen entrar al
mercat de treball, ho fan en els llocs més precaris.
Feu clic per veure el programa de l’escola:

http://bit.ly/2d9UU4Y
Vaga a Spark Ibérica per la readmissió
d’un treballador acomiadat
El Comitè d’Empresa de Spark Ibérica va convocar quatre jornades de vaga parcial de 4
hores contra l’actitud antisindical de l’empresa
i per exigir la readmissió immediata del treballador a qui va extingir el contracte laboral i
que era delegat sindical de CCOO. Les primeres
jornades de vaga es van fer el 20 i el 22 de setembre i les properes estan previstes per al 4 i el
6 d’octubre. CCOO denuncia que es tracta d’un
cas de persecució sindical per part de Spark
Ibérica, que fa temps que practica un atac continuat contra els delegats i delegades i afiliats i
afiliades de CCOO als diferents centres de treball que l’empresa té tant a Catalunya com al
conjunt de l’Estat.

El sector del telemàrqueting continua mobilitzat pel seu conveni
Continua l’immobilisme de la patronal en la negociació del Conveni sectorial estatal del sector
del telemàrqueting, que ja fa 21 mesos que
dura. CCOO i la resta d’organitzacions sindicals
estan tirant endavant un calendari de mobilitzacions per reclamar a la patronal que accepti
les seves propostes. Les mobilitzacions s’estan
concretant en aturades parcials de dues hores
per torn de treball que ja han tingut lloc els dies
22 i 29 de setembre. Davant de la intransigència de la patronal, està prevista una jornada de
vaga a tot el sector, el proper 6 d’octubre.

Mataró acull la 3a Diada del Treball Digne
de CCOO de Catalunya
La previsió de pluja va fer canviar el lloc de trobada de la 3a Diada del Treball
Digne de CCOO de Catalunya. L’escola Anxaneta de Mataró va ser on unes
300 persones, sindicalistes i les seves famílies, es van donar cita el passat 17
de setembre en una jornada festiva i alhora reivindicativa que es va convertir
en un espai de trobada per a la gent de CCOO i en un element de cohesió de
l’organització a l’inici d’un curs sindical que es presenta molt intens. Una visita
cultural a la ciutat va iniciar una jornada que va tenir reconeixements a la fidelitat
afiliativa, actuacions musicals i teatrals, una paella popular i les intervencions
institucionals de David Bote, alcalde de Mataró; de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i de Lalo Plata, secretari general de CCOO
del Vallès Oriental, Maresme i Osona.
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El Tribunal de Justícia de la Unió Europeua reconeix
als treballadors temporals el dret a percebre la
indemnització de 20 dies per any sense necessitat que
el seu contracte sigui fraudulent
El TJUE reconeix als treballadors i treballadores
temporals el dret a percebre la indemnització
de 20 dies per any sense necessitat que el seu
contracte sigui fraudulent. CCOO, com a sindicat
més representatiu, promourà les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de
les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist
extingit el seu contracte l’últim any.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea del dia 14 de setembre del 2016, assumpte C 596/14, resol la qüestió prejudicial,
formulada pel Tribunal Superior de Justícia de
Madrid, sobre la conformitat de la legislació
espanyola en el tractament de la indemnització
per l’extinció del contracte dels treballadors i
treballadores temporals, amb l’Acord marc sobre
el treball de durada determinada, subscrit per
la Confederació Europea de Sindicats, el 18 de
març del 1999, amb les organitzacions empresarials europees, i incorporat a la Directiva 1999/70
CEE del Consell, del 28 de juny del 1999.
Legislació espanyola discriminatòria
En essència, el TJUE considera que és discriminatòria la legislació espanyola amb els treballadors i treballadores temporals, ja que no reconeix
una indemnització equivalent a la dels treballadors i treballadores fixos per l’extinció de la seva
relació laboral. Per tant, exigeix als tribunals espanyols que a l’hora de resoldre els processos
reconeguin una indemnització als treballadors i
treballadores temporals equivalent a la que està
establerta per a l’acomiadament per causes objectives, és a dir, de vint dies per any de servei.
Es tracta d’un pronunciament que té enormes
repercussions en el nostre sistema de relacions
laborals, i genera efectes directes sobre els treballadors i treballadores subjectes a un contracte
temporal, perquè possibilita que puguin veure
reconeguda una indemnització davant la finalització del seu contracte de treball.
Es tracta d’una mesura que afecta gairebé quatre milions de treballadors i treballadores a Es-

panya, uns 546.600 a Catalunya, i que té efectes
indubtables per corregir un dels elements més
perniciosos del nostre sistema de relacions laborals, com és un índex de temporalitat desproporcionat i una falta de protecció efectiva dels
treballadors i treballadores temporals davant del
seu cessament.
En les seves implicacions pràctiques, suposa
equiparar els costos de l’acomiadament dels
treballadors i treballadores temporals als treballadors i treballadores fixos. D’aquesta forma
s’elimina l’enorme distorsió que genera la nostra legislació laboral, que de forma tradicional
es fonamenta en l’absoluta desprotecció dels
treballadors i treballadores temporals davant
l’acomiadament.

CCOO de Catalunya
inicia una campanya
per oferir la reclamació
judicial als treballadors i
treballadores afectats
CCOO, com a sindicat més representatiu,
ha decidit promoure les accions judicials
necessàries per assegurar el pagament
de les diferències econòmiques a la
totalitat de treballadors i treballadores
temporals que han vist extingit el seu
contracte durant l’últim any.
Per aquest motiu CCOO ha iniciat una
campanya per oferir reclamació judicial
a través dels seus serveis jurídics a
tots els afectats i afectades per la
sentència. En aquest sentit, s’ha posat
en marxa una bústia electrònica on es
podran dirigir les persones afectades i
que desitgin fer la reclamació judicial
corresponent. La bústia és:

reclamaciotemporals@ccoo.cat

Afectat també el personal funcionari temporal
En aquesta mateixa data s’han dictat altres
dues sentències més del TJUE, relatives a la
contractació temporal al nostre país. En un cas,
assegura al personal funcionari temporal els mateixos drets indemnitzatoris que als treballadors
i treballadores, no només per la indemnització
davant l’extinció de la seva relació, sinó que també inclou el reconeixement de la seva condició
de personal indefinit no fix si el contracte era
abusiu. En una altra decisió, el TJUE denuncia
la falta de garanties en l’ocupació pública davant l’encadenament de contractes temporals i
habilita els òrgans judicials a prendre mesures
dissuasòries per assegurar que un lloc fix es cobreixi amb un contracte fix.
No és necessària cap reforma legal per habilitar
que els tribunals puguin reconèixer, en el curs
d’un procés laboral, el pagament d’una indemnització de 20 dies de salari per any de servei davant l’extinció de qualsevol contracte temporal.
Aquesta mesura s’aplica a tots els contractes
temporals que s’han subscrit i que estan vigents,
o que se celebrin en el futur al nostre país. Però
també comprèn tots els contractes temporals
que s’han extingit amb anterioritat a la data de la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb l’únic límit que no hagi transcorregut
el termini d’un any des que va tenir lloc aquesta
extinció.
Aquesta situació requereix una reforma legislativa urgent, que modifiqui l’Estatut dels treballadors en el sentit de reconèixer el dret a tots els
treballadors i treballadores temporals, davant la
finalització del seu contracte per les causes que
s’hi preveuen, d’una indemnització equivalent a
la prevista per a l’acomiadament objectiu, al marge de la data de celebració d’aquest contracte.
Fins que es dugui a terme aquesta reforma,
des de CCOO, com a sindicat més representatiu
d’aquest país, es promouran accions judicials que
comprenguin la totalitat de treballadors i treballadores temporals, per fer efectives les diferències
econòmiques que els puguin correspondre.
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Catalunya és la comunitat autònoma que
més llits de la sanitat pública ha perdut
en els darrers anys
Segons un estudi elaborat per CCOO sobre
l’evolució dels llits als centres públics del sistema nacional de salut a escala de l’Estat espanyol,
es constata que Catalunya és on s’han perdut
més llits durant el període 2010-2014.
Mentre que d’altres comunitats autònomes han
tingut un increment de llits en funcionament,
com és el cas de la Rioja, amb 139 llits, o el de
Navarra, amb 112 llits, Catalunya encapçala el
rànquing justament per tot el contrari.
Entre les comunitats autònomes que han patit
una reducció de llits en funcionament, hi podem trobar com a significatius els 519 llits perduts
a Andalusia o els 600 llits perduts a la Comunitat de Madrid, però res és comparable als 2.079
llits perduts a Catalunya.
Amb aquestes xifres, CCOO exigeix al Govern i al Departament de Salut que facin les inversions necessàries en aquest sector per revertir les retallades dels darrers anys, de manera
que s’incrementi el nombre de llits en funcionament als centres sanitaris públics i, a la vegada,
es fomenti la creació de nous llocs de treball. Tot plegat suposaria una reducció de les llistes
d’espera i una millora de la qualitat assistencial.
CCOO també critica l’excés de contractes eventuals
A la sanitat pública catalana, el contracte eventual és legal sempre que no es destini a cobrir
places estructurals. Per eventual ens referim a aquell contracte que es realitza per necessitats
puntuals, temporals o en casos d’urgència i sempre de durada determinada.
Des que van començar les retallades al nostre país, hem vist com llocs vacants o estructurals
no han estat coberts amb contractes estables, i sí que ho han estat, en canvi, amb encadenaments successius de contractes eventuals.
Tot i que és cert que aquesta tendència a l’Institut Català de la Salut ha començat a minvar,
CCOO exigeix, en compliment de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aquesta pràctica desaparegui del tot i reclama una oferta pública d’ocupació que
s’adapti a les necessitats reals del nostre sistema sanitari. El sindicat considera irrisòries les
340 places convocades recentment i per les quals s’han presentat més de 20.000 aspirants.
Des de CCOO també es considera que ara és el moment de canviar totes les normatives que
en l’actualitat impedeixen generar noves places vacants, cosa que fomentaria una estabilitat
contractual, i que es posi fi a la taxa de reposició, cosa que serviria per convocar una massiva
i real oferta pública d’ocupació.

Continua obert el conflicte a
Autobusos Mohn
Continuen les mobilitzacions dels treballadors i treballadores d’Autobusos Mohn per desbloquejar les negociacions de millora de les condicions laborals davant l’actitud no negociadora de la direcció. Les mobilitzacions en forma d’aturades parcials, que van començar
el passat mes de juliol, han tingut continuïtat durant aquest mes de setembre i seguiran
durant el mes d’octubre, en concret els dies 3, 5, 7, 18, 19, 21, 26 i 27.

Manifestació a Lloret de Mar
per un model turístic que
respecti els drets laborals

Dins de la campanya que du a terme CCOO de Serveis per fer front a la precarització de les condicions
laborals que pateixen diferents col·lectius de treballadores i treballadors del sector turístic, CCOO de
Catalunya va impulsar, el 22 de setembre, una manifestació a Lloret de Mar per un model turístic que
respecti els drets laborals. Aquesta acció també es
va emmarcar en les convocatòries fetes al voltant del
Dia Mundial del Turisme, celebrat el 27 de setembre. La marxa va començar davant de l’Hotel Marina
Sand (abans Selvamar). Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, va participar en
aquesta mobilització.

Noves protestes dels
sindicats de l’ensenyament
públic contra les retallades a
l’educació

L’inici de curs 2016-2017 està sent calent, amb
moltes accions de protesta dels representants dels
docents contra les mesures de l’actual Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, les quals estan
destinades a retallar recursos a l’ensenyament públic de Catalunya. Aquest curs ha començat amb
menys docents i amb menys despesa per alumne, fet
que provoca un important perjudici a la qualitat de
l’ensenyament públic a casa nostra. La darrera mobilització va tenir lloc el passat 20 de setembre a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona amb una concentració davant la Generalitat.
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Un informe de CCOO mostra la situació laboral de la
població estrangera a Catalunya
El Centre d’Estudis i Recerca Sindical de CCOO de
Catalunya ha elaborat el seu informe anual sobre
la situació laboral de la població estrangera a Catalunya, on es fa una ajustada radiografia de la
situació de les persones immigrants en el nostre
mercat de treball.
L’informe d’enguany ens diu que es redueix el
ritme de pèrdua de població estrangera, tot i que
encara el saldo interanual és negatiu. La recuperació de l’ocupació, iniciada a finals del 2013 i que
només havia afectat la població de nacionalitat
espanyola, el 2015 comença a afectar també la
població estrangera. Així doncs, el col·lectiu estranger és menor que l’any anterior, però la seva
ocupació augmenta, tot i que també es fa més
precària, ja que la temporalitat augmenta i la irregularitat laboral dels extracomunitaris, també.
A l’inici del 2016, continua la reducció d’estrangers
empadronats iniciada el 2011, tot i que a un ritme
molt baix. Aquesta reducció continua sent superior
en el cas dels homes. El col·lectiu llatinoamericà
continua sent el que perd més empadronats, fenomen que s’està donant des del 2010. Es continuen reduint les nacionalitzacions. La reducció
de població estrangera empadronada és, sobretot,
una reducció de població d’origen estranger que
marxa d’Espanya, independentment de les nacionalitzacions que es puguin estar produint. Una

part important dels espanyols que estan sortint
d’Espanya són immigrants nacionalitzats.
La tendència a la reducció de la població estrangera amb permís de residència pràcticament s’atura
i continua només en el cas dels extracomunitaris.
D’altra banda els permisos de llarga durada ja representen més de tres quartes parts (84%) de tots
els permisos en vigor, mentre que el 2008 representaven el 30,4% del total. Això confirma que hi
ha poques noves entrades.
La generació d’ocupació comença a afectar els
estrangers
La situació de la població estrangera en el mercat de treball de Catalunya durant l’any 2015 ve
marcada, d’una banda, per la tendència general
a la recuperació de l’ocupació a partir del segon
trimestre del 2013, que l’any 2015 afecta per primer cop la població estrangera i, d’una altra, per la
continuació de la reducció de població estrangera
en edat de treballar.
Per grans zones d’origen, només perden població
en edat de treballar el col·lectiu llatinoamericà i
l’africà.
Guanyen efectius respecte de l’any anterior, la
població europea comunitària i la no comunitària
i, especialment, el col·lectiu asiàtic, en concret la
població xinesa i pakistanesa. Només la població

europea no comunitària presenta una reducció de
la població aturada.
El 2015, la recuperació de l’ocupació estrangera
es produeix sobretot a l’hostaleria i el comerç,
però també a la construcció. Mentre, en general,
es continuen perdent llocs de treball a la construcció, en canvi, s’incrementa l’ocupació estrangera
en aquesta activitat.
Des del 2007 fins a finals del 2014 la temporalitat es va reduir a causa de la pèrdua de llocs
de treball temporal, no per la creació de llocs de
treball indefinits. De tota manera, durant el 2015
s’incrementa l’ocupació, especialment la temporal, amb la qual cosa torna a créixer la temporalitat, tant en la població de nacionalitat espanyola
com en la població estrangera.
Augmenta la irregularitat
S’incrementa la irregularitat laboral en la població
extracomunitària durant l’any 2015. Això es perquè, en aquest col·lectiu, augmenta més la població ocupada que l’afiliació a la Seguretat Social. Per
tant, en un moment de recuperació de l’ocupació
en el col·lectiu extracomunitari aquesta nova ocupació és especialment precària ja que augmenta
la seva temporalitat i la seva irregularitat laboral.
L’informe complet, el podeu trobar en aquest enllaç:

http://bit.ly/2dCsXP9

CCOO convoca a participar en la
cadena humana contra el TTIP i el
CETA, el 15 d’octubre a Barcelona
En el marc de la campanya “Tardor en resistència, ni CETA, ni TTIP”, s’ha convocat a
Barcelona, el proper 15 d’octubre, una cadena humana contra aquests tractats de lliure
comerç entre els Estats Units, el Canadà i la
Unió Europea, que van en contra dels interessos i els drets de les persones. CCOO de Catalunya convoca a participar en aquesta cadena

humana, que, sota el lema “Ni CETA, ni TTIP, el
planeta i les persones primer”, començarà a les
17 hores i anirà des de l’oficina de la UE al passeig de Gràcia, 90, fins al consolat del Canadà,
que es troba a la plaça de Catalunya. El tram que
correspon a la gent que hi participi com a CCOO
és el número 3, que va des del carrer de Casp
fins a la Gran Via.

http://bit.ly/2cYpVnd
Així mateix us podeu apuntar als trams de la cadena humana en aquest enllaç: http://bit.ly/2cE4tms
Teniu més informació de la cadena humana aquí:
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JORDI ARMADANS, director de FundiPau (Fundació per la Pau)

“S’està dibuixant un escenari on
en una guerra la decisió de matar
la prendrà de forma autònoma una
màquina programada per fer-ho”

FundiPau, Fundació per la
Pau, fa tres anys que impulsa la campanya “Estop robots assassins”, per evitar
que la recerca tecnològica
es posi al servei de la guerra amb armes que fa anys
eren de ciència ficció, però
que ara poden convertir-se
en una realitat molt perillosa per a la humanitat. CCOO
de Catalunya i la Fundació
Pau i Solidaritat col·laboren
amb FundiPau en la difusió
d’aquesta campanya.

www.fundipau.org

Quins són els objectius fonamentals de la
feina de FundiPau, Fundació per la Pau?
FundiPau va néixer amb la voluntat de fer una
gran tasca de difusió i sensibilització per la pau.
Era el moment del referèndum de l’OTAN i, per
tant, hi havia la voluntat de fer arribar a la població una reflexió crítica sobre els blocs, el militarisme, etc. Amb el temps ha anat evolucionant
cap a una entitat que, per una banda, fa educació
per la pau i, per l’altra, té incidència política perquè les polítiques que es fan siguin més coherents amb la pau, amb el desarmament, amb la
prevenció de les guerres, etc.

FundiPau està duent a terme una campanya davant les investigacions que es fan amb
l’objectiu de trobar una nova manera de fer
la guerra, l’anomenada guerra 4.0. Què vol dir
això?
En la mesura que la tecnologia va aportant nous
instruments es va tecnificant i sofisticant la manera de fer la guerra. Els drons, que fa deu anys
no imaginàvem, ara s’usen de manera normal en
la majoria de conflictes armats del món i, a més,
tenen la capacitat tecnològica de fer-ho. Ara ens
trobem en un moment en què la intel·ligència
artificial s’està posant al servei de la recerca
tecnològica en armes, i d’alguna manera s’estan
creant escenaris que fa uns quants anys eren
de ciència ficció, però que a hores d’ara ja comencen a ser possibles. Seria el fet de no només utilitzar artefactes que sense que hi hagi
una persona allà poden anar fent coses, com els
drons, que van teledirigits, sinó d’arribar a pensar en maquinària que sigui autònoma a l’hora
de prendre decisions. Totes aquestes idees de
ciència ficció, les estan investigant i treballant,
i, per tant, no podem dir que existeixen robots
d’aquest tipus, amb capacitat autònoma de matar, robots assassins que en diem de forma ràpida, però s’investiga perquè n’hi hagi. Així doncs,
aquest és un canvi molt important del que seria
la lògica de la manera de fer la guerra. Per això
estem duent a terme aquesta campanya, que va
néixer el 2013 i que té per nom “Estop robots
assassins” (“Stop Killer Robots”).
Una guerra sense responsables humans,
sinó que són els robots que decideixen. Va
per aquí la cosa?
Sí, sobre tot després de Vietnam per part dels
Estats Units o de la guerra de Rússia amb

l’Afganistan. És a dir, hi ha hagut moltes intervencions militars per part de grans potències on
s’han produït un gran nombre de baixes, civils i
militars, que han generat molta consternació interna, especialment amb les baixes pròpies. Hi ha
tota una sèrie de conflictes on aquells que fan
la guerra pensen com poden reduir al màxim
les baixes pròpies. Els drons són una manera de
fer-ho i, evidentment, si tinguessin un exèrcit de
robots encara seria millor. La primera lògica del
perquè neixen aquest tipus de coses és per estalviar-se baixes quan es fa la guerra. I ens diuen
que imaginem que si les guerres les fessin els
robots aleshores ja no hi hauria baixes humanes.
Però sabem que, en general, no és així, ja que
quan algú té un poder tecnològic el fa servir per
esclafar l’altre i no espera que aquest altre desenvolupi aquesta tecnologia per lluitar de forma
igualitària. Això comportaria que hi hagués alguns països que tindrien una manera diferent de
fer la guerra que els altres i amb conseqüències
més preocupants encara que les que generen les
guerres convencionals.
Aquesta campanya té un objectiu preventiu
i es demana el compromís de no destinar ni
un cèntim de diners públics a aquestes investigacions.
Històricament, les campanyes que s’han fet des
del moviment per la pau en temes de desarmament sempre han estat reactives. Davant les
armes nuclears vèiem el que passava i en demanàvem la prohibició. És el cas de les mines
antipersona i tota la seva problemàtica i la petició
de la seva prohibició. El comerç d’armes amb la
demanda de controlar-lo i limitar-lo no venent armes a dictadors o criminals de guerra. En la campanya actual, el moviment fa un pas endavant de
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“La campanya “Estop robots assassins” vol que hi hagi una
prohibició preventiva abans que es comenci a investigar una
cosa que no és positiva per a la humanitat.”
dir “evitem que una cosa passi”. No esperem que
passi per després demanar-ne la prohibició, sinó
que quan s’està començant a investigar, com que
no volem arribar a aquest escenari i creiem que
no és positiu per a la humanitat, cal que abans
d’hora hi hagi una prohibició preventiva. Això ha
passat ja amb els làser enlluernadors, que també
és una tecnologia que es va començar a desenvolupar i es va dir que es prohibís preventivament
per evitar les seves conseqüències negatives. I
això és el que la campanya “Estop robots assassins” està intentant. Per això es fa un treball a
escala internacional sobre les Nacions Unides i
el sistema públic internacional, i a cada país les
entitats membres d’aquesta campanya, com nosaltres, treballem per intentar que els governs
respectius se sumin a la demanda de prohibició
preventiva d’aquesta arma.
Com pot participar la ciutadania en aquesta
campanya? Què ha de fer?
A la campanya “Estop robots assassins”, hi participen seixanta organitzacions d’una trentena de
països de tot el món. Per tant, una primera manera que tenen les persones de participar en la
campanya és entrar en contacte amb les entitats
i ajudar-nos a fer la difusió. A banda d’això, al
nostre web tenim un espai dedicat a la campanya, i allà se’n poden informar i la poden difondre.
I en alguns moments, com per exemple aquesta
tardor —quan demanarem al Govern espanyol
que tingui una actitud clara respecte de la prohibició d’aquestes armes, d’aquests robots assassins—, poden ajudar al fet que hi hagi una certa
pressió social i política perquè el Govern no es
faci el desentès. En aquest sentit demanarem a la
ciutadania que s’hi impliqui, que hi participi, que
cridi, que reclami que això no es produeixi. Hem
d’entendre que el principal problema d’aquest
escenari que s’està dibuixant és que hi hauria la
possibilitat que finalment la decisió de matar la
prengués de forma autònoma una màquina que
està programada per identificar, per detectar, i
pot prendre decisions que poden ser equivocades. Les persones ens equivoquem, però, una

màquina podrà diferenciar un combatent d’un
nen que sigui alt i que corre espantat? És molt
perillós que una màquina acabi prenent aquesta
decisió. I després caldrà veure les conseqüències
d’això. Si ara hi ha un crim en un context bèl·lic
és molt difícil perseguir els culpables, i els estats
ho eviten, però, tècnicament, és possible que una
persona que hagi fet un crim de guerra es pugi
portar a la justícia internacional o nacional. Però
quan això ho faci una màquina, qui retrà comptes
del que hagi fet? Es portarà a la presó la màquina? Passaran coses de les quals ningú no respondrà, i això és molt greu.
Quina és la col·laboració amb fundacions
com Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya?
Com la valores?
Vam tenir una conversa molt interessant en la
qual vam parlar de campanyes com la de desarmament, algunes d’històriques com el comerç
d’armes, les armes nuclears, que és un tema
històric, però que encara no està abordat, i la
nova campanya contra els robots assassins, molt
jove i molt preventiva. Compartim la necessitat
de continuar parlant sobre les diferents campanyes que fem, informar-nos mútuament, participar
conjuntament en espais de reflexió i debat, ja que
són temes que cal anar abordant, reflexionant i
compartint. I en el moment que sigui necessari
pressionar el Govern, el Parlament, el Congrés,
etc., és convenient el suport entre FundiPau i
CCOO. És molt important perquè, finalment, les
demandes socials quan més coixí tenen al darrere més força tenen per empènyer i obligar un
govern un parlament a donar resposta, ja que no
és una petició formal d’una entitat, sinó que és
un sentiment col·lectiu. Estem molt contents per
la col·laboració i la reflexió compartida.
En quin punt ens trobem ara? Existeix ja
una posició dels nostres governants a Espanya i Catalunya?
En l’àmbit internacional és important dir que hi
ha hagut tres reunions de les Nacions Unides on
s’ha abordat el tema. Se n’ha parlat i hi ha ha-

gut especialistes que han informat del que està
passant. Els estats no s’han hagut de posicionar,
ja que no era una votació, sinó reunions informatives, però sí que han anat opinant. Hi ha un grup
d’estats que han dit que seria necessari abordar
una moratòria o una prohibició, i també n’hi ha
d’altres de més reticents, però en qualsevol cas
ja hem aconseguit que es parli del tema a les Nacions Unides i que, d’alguna manera, s’hagi introduït a l’agenda. Espanya no és un dels països
més favorables a la prohibició, tot i que tampoc
està entre els més reticents, però té una actitud
poc valenta, poc activa. Per això volem reforçar
el diàleg perquè el Govern espanyol entengui
que seria important que hi hagués més estats
del món que s’hi posicionessin en contra. Aquest
desembre hi ha una reunió important a Ginebra
i hem d’aconseguir que Espanya canviï la seva
posició, i per això interessa fer moviment sobre
el tema. Pel que fa a Catalunya, el Parlament va
aprovar una resolució, encara que no té responsabilitat directa en aquest tipus de coses, però
sí que considerem que és important que també
es posicioni com a àmbit de representació de la
ciutadania, i de fet ho va fer demanant una moratòria i la prohibició dels robots assassins. És molt
positiu que hi hagi parlaments i ajuntaments que
ho vagin reclamant, ja que això ajuda a anar fent
la bola més gran.
Per acabar, què li diria a la nostra afiliació?
Desgraciadament amb la crisi dels refugiats estem veient les conseqüències desastroses de
les guerres. Cal treballar de forma seriosa per
prevenir els conflictes armats, per abordar les
situacions d’injustícia abans que degenerin en
violència, i cal desarmar-nos d’aquelles armes
més cruels i perilloses i, sobretot, d’aquestes que
podria ser que no tinguéssim ni control sobre el
que fan finalment. Per protegir la nostra vida i els
nostres drets humans bàsics és fonamental que
abans de res ens desempalleguem dels robots
assassins. Emili Rey
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

ODS núm. 16
NOM: promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i
totes i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els àmbits.
DADES1:
• El poder judicial i la policia estan entre les institucions més afectades per la corrupció.
• La corrupció, el suborn, el robatori i el frau fiscal costen al voltant de 1.260 milions de dòlars l’any als països en vies de
desenvolupament; aquesta quantitat de diners podria ser utilitzada per elevar la renda per sobre dels 1,25 dòlars diaris, a les
persones que viuen amb menys d’aquests diners durant un mínim de sis anys.
• La taxa de nens i nenes que abandonen l’escola primària als països afectats pels conflictes va arribar al 50% el 2011, cosa
que representa 28,5 milions de nens i nenes, i mostra l’impacte de les societats inestables en un dels principals objectius de
l’agenda després del 2015: l’educació.
• L’estat de dret i el desenvolupament tenen una interrelació significativa i es reforcen mútuament, cosa que és essencial per
al desenvolupament sostenible a escala nacional i internacional.
METES:
16.1. Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món.
16.2. Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra les criatures.
16.3. Promoure l’estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.
16.4. Al 2030, reduir de manera significativa els corrents financers i d’armes il•lícits, enfortir la recuperació i la devolució de
béns robats i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.
16.5. Reduir substancialment la corrupció i el suborn en totes les seves formes.
16.6. Crear institucions eficaces, responsables i transparents en tots els àmbits.
16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats en tots els
àmbits.
16.8. Ampliar i enfortir la participació dels països en vies de desenvolupament en les institucions de governança mundial.
16.9. Per al 2030, proporcionar accés a una identitat jurídica per a tots, en particular mitjançant el registre de naixements.
16.10. Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, d’acord amb les lleis nacionals i els acords
internacionals.
10.a. Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, amb vista a crear
capacitat en tots els àmbits, en particular als països en vies de desenvolupament, per prevenir la violència i combatre el
terrorisme i la delinqüència.
10.b. Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries a favor del desenvolupament sostenible.
Prioritat sindical: ALTA

1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/.
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